
zondag 9 januari 2022 
Doop van de Heer  

 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
De bijl aan de wortel van de boom 

 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
We gaan staan 
Stil gebed 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Zingen:   Wij komen hier ter ere van uw naam, Lied 274 
 

- De heilige Schrift - 
 
Inleiding 
 
Gebed 



2 
 

Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Psalm 1 
 
Zingen:  Leven als de bomen, Zingend Geloven 8-53 

           2 Hemelhoog geloven, leven uit één stuk, 
   ademnood te boven, onverdeeld geluk. 
 
           3 Leven als de bomen, God heeft hen geplant, 
   leven om te loven, leven uit Gods hand. 
 
           4 Op de lente hopen, weten van de herfst, 
   dromen van de zomer, leven dat niet sterft. 
   
           5  Toevlucht voor de vogels, schaduw, onderdak, 
   huis van mededogen, liefde wijdvertakt. 
 
           6 Leven als de bomen, zingen voor je God, 
   levenslang geloven, vaste voet aan grond. 
 
Evangelielezing:  Lucas 3: 7-17 en 21-22 
 
Zingen:  Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, Lied 524: 1, 2, 4 en 5 
 
Overweging 
 
Muziek:  Farther along, Josh Garrels 
  (https://www.youtube.com/watch?v=jLquPeDk8EM) 
 

- De heilige doop - 
 
Dopeling wordt binnengedragen 
 
Presentatie 

https://www.youtube.com/watch?v=jLquPeDk8EM
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Zingen:  Jouw leven staat aan het begin, Lied 354 
 
Doopgebed  
 
Credo (staand): Wij geloven één voor één, Lied 344  
 
Geloften 
Vraag aan de gemeente: 

Wilt u Auguste naar uw vermogen 
helpen groeien in dit geloof  
en wilt u haar helpen 
Christus na te volgen? 

 
Antwoord:  Ja, dat willen wij 
 
Vraag aan de ouders: 

Verlangen jullie dat je kind gedoopt wordt 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 
Beloven jullie je kind in woord en daad voor te gaan 
op de weg ons gewezen door Jezus 
en haar te doen onderwijzen in het Woord van God? 

 
Doop en handoplegging  
 
Doopkaars  
 
Gelukwensen 
 
Doopgedachtenis 
 
Zingen:  Het koninkrijk is voor een kind, Lied 782 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Zingen (staand):  Ga met God, Lied 416 
 
Wegzending en zegen 
 
Orgelspel 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Afbeelding:  Doop van Jezus, Jeltje Hoogenkamp 
 
Voorganger:  ds. Heleen Weimar 
Organist:  Ies Nijman 
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Marja van Tol 
Ontvangst:  Leden van sectie 4 
Collecten:  1. Samen op vakantieweek 
   2. Kerk 
   3. Pastorale arbeid 
 

 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 
 
 
Wekelijks online koffiedrinken na de kerkdienst 
Met ingang van deze zondag en zo lang we elkaar niet ‘live’ kunnen ontmoeten, willen  we 
weer wekelijks na elke eredienst met elkaar online koffiedrinken. Om 11.30 uur bent u via 
de link https://spatial.chat/s/rgbkerk welkom in onze digitale kerkzaal. Even twee maal 
doorklikken en dan het wachtwoord invullen: SamenKoffiedrinkendec20. 
We kunnen gezamenlijk napraten over de dienst, over de preek, maar het programma biedt 
ook de mogelijkheid om in groepjes apart te gaan zitten en met elkaar te praten over de 
ditjes en datjes van het moment. Komt u ook? Onze gastheer van deze zondag is Jan Herman 
baas, hij heet u graag van harte welkom!  

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967
https://spatial.chat/s/rgbkerk

